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Вовед

Овие лекции беа напишани зашто наше согледување е дека сѐ повеќе деца не се запознаени 
со основните библиски вистини. Нашата цел беше да ги направиме овие презентации што 
пократки, полесни за разбирање и попрактични. Овие лекции не се наменети да се користат 
самостојно, без употреба на дополнителни библиски лекции што можат да придонесат за 
поучувањето од овие лекции.

Овие основни лекции може да се употребат за време на „петдневните клубови“, кога поучувате 
деца кои имаат многу мали познавања за основната вистина. Овие лекции ги надополнуваат 
другите серии на библиски лекции. Овие лекции  може да бидат ползувани во „Клубот на 
Добрата Вест“, во Неделно училиште и од родители кои сакаат да ги поучат своите деца дома. 
Без оглед на пригодата во која се ползуваат овие лекции, поважно е да се придржувате кон 
текстот, отколку да развлекувате и да комплицирате. Идејата е дека секоја од овие лекции 
треба да се предаде за осум минути.

Уметникот Диди Хегнауер и јас сме свесни дека е несоодветно да се претстават овие огромни 
и важни библиски вистини на толку краток начин. Но, ние веруваме дека преку службата на 
Светиот Дух овие вистини ќе бидат важни за вашиот живот и преку вас ќе станат важни и за 
децата. Ние се молиме дека преку овие кратки лекции децата лично ќе го запознаат нашиот Бог 
и Спасител Исус Христос и ќе растат во Него.

„Уште од мал ги познаваш Светите писма, 
а тие можат да ти дадат мудрост за да го согледаш патот кон спасението, 

преку вера во Исус Христос“. 
(2 Тимотеј 3:15)

Рој Харисон
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Прва лекција
Кој е Бог?

Библиски текстови за наставниците:
 Битие 1

 Исаија 6

 Јован 12:41

Визуелни помагала:

♦  Картограми: 
 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 и 1-7

или

♦  PowerPoint слајдови: 
 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 и 1-7

Преглед на лекцијата:
 Картограм 1:   Кој е Бог?

 Картограм 2:   Тој создаде сè.

 Картограм 3:   Отсекогаш и засекогаш.

 Картограм 4:   Бог е безгрешен и совршен  
       – ние сме грешни.

 Картограм 5:   Бог знае сè и го познава  
       секој човек.

 Картограм 6:   Бог е добар.

 Картограм 7:   Бог нè сака тебе и мене!
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Лекција
Картограм 1-1

Денеска ние за неколку минути ќе размислиме за едно 
многу важно прашање: „Кој е Бог?“

Дали можете да ми кажете кој е Бог? Луѓето имаат различни 
идеи за Бог. Некои луѓе многу го сакаат Бог, а други воопшто 
не го сакаат и го употребуваат Неговото име како пцост.

Како можеме да знаеме кој е Бог? Ние преку Библијата 
можеме да дознаеме кој е Бог. Библијата е Божјо Слово и во 
неа е запишано кој е Бог и каков е Тој.

Картограм 1-2 

Во Библијата е запишано дека Бог е нашиот Создател – Тој 
нѐ создал нас и сѐ околу нас. Во Библијата е запишано: „На 
почетокот Бог ги создаде небото и земјата“ и „Бог го создаде 
човекот во Својот лик, тој го создаде во Божјиот лик; ги 
создаде машко и женско“ (Битие 1:1 и 27). 

Од што го создаде Бог светот? Од ништо! Само Бог може да 
го направи тоа. Дали некогаш си погледнал во ѕвездите, или 
во дрвјата, морињата, животните, или во некое мало бебе и 
си се запрашал: „Од каде се овие нешта? Кој ги создал?“
Одговорот е Бог.

Да, Бог создаде сѐ. Честопати и јас и ти ги гледаме молњите 
и слушаме кога ќе удри гром. Ни јас ни ти не можеме да 
ги создадеме овие работи. Ние не можеме да ги направиме 
ниту облаците, ниту дождот. Не можеме да го запреме 
ветерот да не дува, ниту да направиме да дува. Бог ги 
создал молњите, громовите, дождот, ветерот, цвеќињата и 
животните. Кога ќе помислиме на нашите уши, раце, очи 
или нашиот мозок ние можеме да видиме колку прекрасно 
сме создадени. Никој човек не може да го создаде тоа – само 
Бог можел. Бог создал сѐ. Тој е посилен и помоќен од кој 
било.

Картограм 1-3 

Можеби ќе помислиш: „Кој го создал Бог? Кога почнал Бог 
да постои?“ 

Одговорот е дека Бог отсекогаш е Бог и засекогаш ќе биде 
Бог. Бог е отсекогаш и засекогаш. Кругот на оваа слика 
нема ни почеток, ни крај. Ова е добра илустрација дека Бог 
е отсекогаш и засекогаш. Тој отсекогаш бил и засекогаш 
ќе биде. Бог постоел уште пред да постои светот, луѓето, 
животните. Бог бил и ќе биде.

Power Point 1-1

Power Point 1-2

Power Point 1-3

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.
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Ова е тешко за разбирање, нели? Сите ние сме се родиле 
еден ден и со тоа ние имаме почеток. Но, Бог никогаш 
не се родил, а и никогаш нема да умре. Дури и да не го 
разбереме ова, ние можеме да ѝ веруваме на Библијата 
каде што е запишано: „Пред да се родат планините, пред да 
суштествуваат копното и земскиот круг, од век до век, Боже, 
Ти си!“ (Псалми 90:2).

Картограм 1-4

Ние досега зборувавме за тоа Кој е Бог и за тоа дека Бог 
создал сѐ и дека Тој е отсекогаш и засекогаш. Но, дали 
знаеш дека има нешта што Бог не може да ги направи?

Дадете им време на децата да размислат.

Бог не може да направи грев. Тој не може да направи ништо 
погрешно. Тој е чист и совршен. Во Библијата е запишано 
дека Бог е свет. Исаија беше еден од Божјите пророци за 
кого читаме во Библијата. Еден ден Бог му зборуваше на 
Исаија преку една визија. Визијата е нешто слично на сонот. 
Во таа визија, Исаија виде како Бог седи на тронот. Во 
Божјата придружба имаше два особени ангели; секој од нив 
имаше шест крилја; со првиот пар крилја тие си го покриваа 
лицето, со вториот пар тие си ги покриваа нозете, а третиот 
пар го користеа за да летаат. Тие два ангели славеа: „Свет! 
Свет! Свет е Господ над Воинствата. Сета земја е полна со 
Неговата слава!“ (Исаија 6:3).

Кога Исаија ја виде оваа визија, тој увиде колку е грешен 
и колку неправедно живее, зашто визијата му откри колку 
е свет Бог. Бог е наполно безгрешен. Тој го сака доброто 
и Тој никогаш не греши. Бог секогаш го прави тоа што е 
праведно. Дали и ти сфати како што Исаија сфати дека Бог 
е безгрешен и совршен? Оваа слика нѐ потсетува дека Бог е 
одвоен од гревот.

Картограм 1-5

Во Библијата е запишано дека Бог знае сѐ и го познава 
секого. Бог знае како се викаат сите луѓе и Тој знае сѐ за 
тебе. Во Библијата е запишано: „А вам ви се избројани дури 
и влакната на главата!“ (Матеј 10:30).

Бог знае што мислат и што прават луѓето. Тој знае за сѐ што 
се случува во природата – дури и кога ќе загине некоја птица.

Картограм 1-6

Во Библијата е запишано: „Тој ги љуби правдата и 
правосудството, полна е земјата со Господовата милост“. 
(Псалм 33:5).

Power Point 1-4

Power Point 1-5

Power Point 1-6

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.
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Да, Бог е добар. Сѐ што Тој создал ја покажува Неговата 
добрина. Кога сонцето ќе засјае преку некој облак кога 
надвор е облачно и студи ние велиме: „Колку е убаво 
сонцето“. Без сонцето ништо не може да живее. Кога 
сонцето многу силно свети и ќе се наоблачи и заврне, и 
дождот ќе ја разлади земјата, ние велиме: „Колку е убав 
дождот“. Бог ги дава и дождот и сонцето.

Поради Неговата милост ние имаме храна за јадење, 
пријатели со кои се дружиме, домови во кои живееме и 
уште многу други добри нешта.

Картограм 1-7

Ние треба да запаметиме дека Бог е Создател на сѐ околу 
нас.

 ♦ Дека Бог е отсекогаш и засекогаш.

 ♦  Тој знае сѐ и го познава секој човек.

 ♦  Тој е безгрешен и совршен.

 ♦  Тој е добар.

И покрај сето ова нашиот прекрасен Бог нѐ сака тебе и мене. 
Колку е ова прекрасно!

Во Библијата е запишано: 
„Зашто Бог толку го возљуби светот, што Го даде 

Својот Единороден Син, 
та секој, кој верува во Него, не загине, 

туку да има вечен живот“. 
(Јован 3:16)

Power Point 1-7
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Втора лекција              
Што претставува гревот?

Библиски текстови за наставниците:
 Левит 13:45-46 

 Исаија: 1:6 и 18

 Лука 5:12-15 

Визуелни помагала:

♦  Картограми: 
 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 и 2-7

или

♦  PowerPoint слајдови: 
 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 и 2-7

Преглед на лекцијата:

 Картограм 2-1:  Што претставува гревот?

 Картограм 2-2:  Непослушност кон
       Божјите закони

 Картограм 2-3:  Лишени од Божјата    
       благодат.

 Картограм 2-4:  Нашиот грев нè одвојува
       од Бог.

 Картограм 2-5:  Ние сме грешни.

 Картограм 2-6:  Сите ние правиме     
       грешни дела.

 Картограм 2-7:  Ние мораме да се
       покаеме за нашите гревови
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Лекција
Картограм 2-1

Кога Бог го создаде светот, сѐ што создаде Тој беше убаво 
и добро. Првите луѓе беа многу среќни. Но, денес многу од 
работите во светот не се ни убави ни добри, а има и многу 
несреќни луѓе. Во светот има тага и болести, страдања и 
себичност, спорови и војни. Што е причината за сето ова? 
Што се има случено за овој убав свет да се расипе и да ги 
унесреќи луѓето?

Во прекрасниот свет на Бог влезе гревот и го расипа. Денес 
ние ќе размислиме неколку минути за тоа што претставува 
гревот.

Картограм 2-2

Грев значи непочитување на Божјите закони (1 Јован 3:4).

Бог кој го создаде светот и луѓето во него, преку Библијата 
нам ни го дал праведниот начин на живеење. Тој ни ги дал 
десетте Божји заповеди што ги имаме и денес. 

(Не читајте ги десетте заповеди сега и не коментирајте 
ги зашто тоа ќе ви одземе многу време.)

Бог рекол: „Немој да имаш други богови освен Мене!“   
(Излез 20:3) – а ние на местото на Бог имаме поставено луѓе 
или предмети.

Бог рекол: „Почитувај ги таткото свој и мајката своја!“ 
(Излез 20:15) – а ние сме или сме им биле непослушни на 
нашите родители.

Бог рекол: „Не кради!“ (Излез 20:15) – а ние сме украле.

Бог рекол: „Не сведочи лажно против својот ближен!“ 
(Излез 20:16) – а ние сме излажале.

Во Библијата е запишано дека дури и ако прекршиме само 
една од овие заповеди, ние сме грешни според сите други 
девет заповеди (Јаков 2:10). Ние сме непослушни на Бог, 
ние имаме направено грев. 

Еден ден Господ Исус накратко објасни што значат 
заповедите. Тој рече: „Затоа возљуби Го Господа со сето 
свое срце и со сета своја душа, и со сиот свој разум и со сета 
своја сила! Тоа е првата заповед“ и „А втората е слична на 
неа: Возљуби го својот ближен како себеси!“ (Марко 12:30-
31). Дали секогаш сме го сакале Бог и луѓето околу нас на 
овој начин?

Power Point 2-1

Power Point 2-2

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.
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Картограм 2-3

Кога грешиме ние не ја исполнуваме целта, или тоа би 
значело дека не сме доволно добри како што сака Бог. Во 
Библијата е запишано: „Сите згрешија и се лишени од 
Божјата благодат...“ (Римјаните 3:23). Што значи тоа? Овде 
гледаме една голема празнина. Ајде страната на која се 
наоѓаат децата да ја наречеме „нашите животи“, а другата 
страна „Божјата совршеност“. Ние можеме да се обидуваме 
да не грешиме и да бидеме добри со добрите дела што 
ги правиме, но со тоа сепак нема да бидеме спасени. Ние 
можеме да бидеме многу добри, ние можеби  ќе одиме в 
црква, ние можеби ќе даваме пари за помош на сиромашните 
и гладните, но ние сепак ќе ги прекршиме Божјите заповеди и 
ќе бидеме далеку од Божјата совршеност.

Еден ден еден проповедник прашал едно мало девојче:

„Дали знаеш како можеш да стигнеш во Рајот?“

Малото девојче одговорило: „Со тоа што ќе бидеш добар“.

„Колку добра треба да бидеш?“ – ја прашал повторно 
проповедникот.

„Предобра“ – одговорило девојчето.

„Дали ти си толку добра?“ – прашал проповедникот.

„Не“ – одговорило девојчето.

„Ни јас не сум доволно добар за да отидам во Рајот“ – рекол 
проповедникот.

Очите на малото девојче се рашириле од изненадување. 
Ако нејзиниот проповедник не бил доволно добар за да 
отиде во Рајот, тогаш што би било со сите други луѓе? 
Проповедникот ѝ објаснил дека само преку Господ Исус 
Христос може да ни бидат простени гревовите и така да 
бидеме подготвени за Рајот. Колку и да се трудиме ние не 
можеме да бидеме совршени како Бог.

Картограм 2-4

Кои се последиците од гревот за нас? Гревот ги уништува 
нашите животи и ние немаме мир и радост како што би 
требало да имаме; гревот ги повредува другите; и, најважно 
од сѐ, гревот нѐ одвојува од Бог. Бог е свет и го мрази 
гревот. Бог и гревот не можат да бидат заедно. Значи 
секојпат кога ние грешиме ние сме му непослушни на Бог, а 
тоа е многу сериозна работа. Нашиот грев заслужува казна.

Гревот е како опасна болест. Станува сѐ посилен и ни го 
уништува целиот живот. Ние не можеме да престанеме да 

Power Point 2-3а

Power Point 2-3б

Power Point 2-4

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.
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грешиме, колку и да се трудиме. Дури и кога не сакаме ние 
правиме грешни нешта. Како што растеме нашиот живот не 
станува подобар, туку, напротив, станува полош. Со грев 
во нашиот живот, ние не можеме да бидеме заедно со Бог. 
Ние сме нечисти. Всушност, ние заслужуваме да бидеме 
одделени од Бог вечно.

Картограм 2-5

Ние не сме само грешни со тоа што правиме грешни дела, 
ние од раѓање имаме грешна природа. Ние сме родени 
со нешто кое нѐ тера да го направиме погрешното нешто 
наместо праведното. Во Библијата е запишано: „Лукаво 
е човечкото срце повеќе од сѐ и е наполно расипано“ 
(Еремија 17:9). Злите дела што ги правиме доаѓаат од 
нашите зли срца. Дали некогаш си размислил како некое 
мало дете научило да им биде непослушно на своите 
родители, да ги лаже или лошо да се однесува и да ги 
измачува? Не треба да оди во училиште за да го научи тоа. 
Гревот е во неговото срце уште од раѓањето и се изразува во 
неговиот живот.

Картограм 2-6

Ние не можеме да запреме со правењето на овие грешни 
нешта што се срамни пред Бог. Ние самите немаме моќ да ги 
измениме овие нешта. Само Бог може да нѐ измени. Ние се 
караме со луѓето – некогаш се обидуваме да ги повредиме 
со нашите зборови, па одиме дури дотаму што сакаме да 
ги повредиме со клоци и тупаници. Ние крадеме и земаме 
работи што не ни припаѓаат. Ние лажеме и се обидуваме 
на другите да им покажеме дека наша е заслугата. Има 
уште многу грешни работи како љубомората, омразата, 
себичноста и грешните мисли, пцуењето и колнењето.  

Сите овие работи се против Бог. Дали знаеш кој е 
најголемиот грев? Да не Го сакаш Господ Исус. Бог толку 
многу нѐ сакаше, што Го прати Својот Син, Исус Христос, 
да умре за нас. Исус Христос умре на крстот земајќи ги 
нашите гревови. Тој го даде Својот живот и ја зеде казната 
наместо нас. Дали некогаш си Го замолил да стане твој 
Спасител? Дали навистина го сакаш Исус? Најголем грев е 
да не Го сакаш Исус.

Картограм 2-7

Што треба да направиме откога ќе увидиме дека сме 
грешни? Ние треба да се свртиме од нашиот грев кон Бог. 
Ние треба да посакуваме нашите гревови да бидат тргнати. 
Во Библијата е запишана случката кога дојде еден лепрозен 
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човек при Исус. Лепрата е многу опасна болест од која се 
умира. Исус поучуваше во градот Галилеја, кога кај Него 
дојде еден човек и клекна: „Господе, ако сакаш можеш да ме 
исчистиш“ (Лука 5:12).

Обично тој човек немаше да биде пуштен да влезе во градот 
зашто беше лепрозен, но тој дојде кај Исус зашто сакаше да 
биде излекуван од оваа тешка болест. Како дојде лепрозниот 
човек? Тој дојде таков каков што беше, заболен од лепра. 
Тој не сакаше да ја прикрие неговата болест.

Како треба да дојдеме ние кај Исус? Ние треба да дојдеме 
такви какви што сме, кажувајќи Му на Исус дека ние сме 
грешници и дека Тој ни е потребен да нѐ  исчисти од гревот.

Во Библијата е запишано дека откога лепрозниот човек 
дошол кај Исус, Тој рекол: „Сакам, исчисти се! И
веднаш лепрата падна од него“ (Лука 5:13). Во тој миг 
лепрозниот човек оздравел.

Дали и ти ќе дојдеш кај Исус и ќе речеш: „Боже, јас сум 
грешник, дали можеш да ме исчистиш од гревот?“ А Исус 
ќе ти одговори: „А кој доаѓа при Мене нема да го истерам“ 
(Јован 6:37). Тој нема да ти го заврти грбот, ако ти сакаш 
да се оттргнеш од својот грев и побараш Тој да те спаси. 
Прекрасно е да си ослободен од гревот, уште попрекрасно 
отколку да си излекуван од лепра.

Ако сакаш да побараш Господ Исус да те спаси од гревот 
денеска, и не знаеш како да го направиш тоа, обрати се кај 
мене по часот. Јас ќе бидам овде (или одредете место). Ако 
видам дека доаѓаш кај мене јас ќе знам дека ти сакаш да се 
оттргнеш од гревот и јас ќе ти помогнам. 
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Трета лекција              
Кој е Исус Христос?

Библиски текстови за наставниците:
 Матеј 17:1-9

 Јован 1:1-12

 Откровение 1:9-18

Визуелни помагала

♦  Картограми: 
 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 и 3-7

или

♦  PowerPoint слајдови: 
 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 и 3-7.

Преглед на лекцијата
 Картограм 3-1:  Кој е Исус Христос?

 Картограм 3-2:  Бог, Синот

 Картограм 3-3:  Дојде како човек

 Картограм 3-4:  Живееше безгрешен
       живот

 Картограм 3-5:  Единствениот Спасител

 Картограм 3-6:  Господ Исус – Цар над   
       царовите

 Картограм 3-7:  Мора да побараме    
       спасение од Исус.
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Лекција
Картограм 3-1

Дали знаеш кој е најважниот човек кој некогаш живеел на 
Земјата? Кој е Тој кој е поразличен од другите луѓе? Да, тоа е 
Исус Христос. Никој кој се родил не е како Него. За таа цел ние 
неколку минути ќе запреме и ќе размислиме кој е Исус Христос.

Картограм 3-2

Ние знаеме дека Исус е Божји Син и дека Тој е Бог. Во 
Библијата е запишано: „Сѐ што постои беше создадено 
преку Зборот!“ (Јован 1:3) – и дека Тој е Создателот. Во 
Библијата е запишано: „Тој постои пред сѐ и ги одржува 
сите нешта“ – дека Тој е отсекогаш и засекогаш. Тој 
отсекогаш бил и засекогаш ќе биде. Тој нема ни почеток ни 
крај.

Во Библијата е запишано дека Тој е свет и безгрешен 
(Евреите 1:26). Исто така е запишано дека Тој е семоќен 
(Филипјаните 3:21). Во Библијата е запишано дека Тој 
е Емануел – Бог со нас (Матеј 1:23) – и дека Тој е Бог 
(Евреите 1:8). Затоа Исус е различен од сите други луѓе.

Еден ден додека Исус беше на Земјата, Тој ја покажа 
Неговата слава на тројцата негови најблиски пријатели. 
Исус ги зеде со Себе Петар, Јаков и Јован на една планина. 
Исус таму клекна и се молеше. И учениците се молеа. 
Тогаш се случи нешто прекрасно. Лицето и облеката на 
Исус почнаа да светат силно како сонцето. Исус толку силно 
светеше што Петар веќе не можеше да Го гледа. Додека 
Исус и учениците беа на планината, Бог Таткото прозборе: 
„Ова е Мојот Син, Мојот Љубимец... Него слушајте Го!“ 
(Матеј 17:5).

Учениците не ја заборавија оваа случка. По многу години 
Петар напиша: „... Ние самите бевме сведови на Неговото 
величие“ (Второ Петрово послание 1:16). Петар се 
сеќаваше колку беше Исус прекрасен и величествен.

Картограм 3-3

Колку е прекрасно што Божјиот Син стана човек. Преку 
чудо Бог го создаде телото на Исус, за потоа Тој да се роди 
како мало бебе во Витлеем. Господ Исус имаше мајка како 
и секое мало бебе, но Тој немаше човечки татко. Неговиот 
Татко беше Бог. Каква промена направи Исус заминувајќи 
од својот дом на Небото и доаѓајќи на Земјата полна со грев. 
Исус ја остави сета слава и богатство и се роди во штала. 
Исус слезе од Небото за да ни покаже каков е Бог и да нѐ 
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откупи од гревот. Не е чудно што ангелите славеа кога 
преку чудо таа ноќ се роди Исус Кој истовремено беше и 
Бог и човек.

Картограм 3-4

Но, Исус не остана бебе. Тој израсна и живееше безгрешен 
живот. Колку прекрасен е таквиот живот! Исус еден ден 
ги смири морето и ветерот за време на бура. Тој нахрани 
пет илјади луѓе со пет леба и две риби. Тој ги исцелуваше 
болните и воскреснуваше луѓе од смртта. Тој го победи 
Сатаната, Божјиот непријател. Тој има моќ да го прости 
гревот. Тој беше најголемиот учител: „Никогаш човек не 
говорел вака како овој Човек“. (Јован 7:46). Бидејќи тој 
живееше на Земјата како човек, тој совршено нѐ разбира. Тој 
знае како е да си искушуван да направиш зло, да те мразат, 
да бидеш сиромав и гладен, да бидеш исмеван и тепан од 
зли луѓе. Да, во целиот живот, Исус не направи ниеден 
грев, ниеднаш, со ниедна мисла, со ниеден збор и со ниедно 
дело. Тој е единствениот Кој совршено ги изврши Божјите 
правила. Исус живееше совршен живот.

Картограм 3-5 

Но, Исус дојде за да биде наш Спасител – да нѐ исчисти од 
сите гревови и грешни дела во нашите животи.

„Немаше никој друг кој беше совршен, Кој ќе ја платеше 
цената за гревот, единствено Тој можеше да ја отвори 
вратата на Рајот и да нѐ пушти да влеземе“.

Стотици години пред Исус да дојде, Бог им имаше заповедано 
на луѓето да принесуваат жртва за откуп на нивните гревови. 
Зошто? Затоа што во Библијата е запишано: „… И без пролевање 
крв, нема проштавање“. (Евреите 9:22). Мораше да биде 
принесена жртва и да се пролее крв. Кога ќе се заколеше јагне 
за да се жртвува за човековите гревови тоа покажуваше како 
еден ден Исус ќе дојде да умре за нашите гревови. Крвта на овие 
животни не носеше проштавање на гревот. Исус во Библијата 
е наречен Божјо Јагне. Бог ги зеде сите гревови на човештвото 
и ги стави врз Неговиот Син. Исус плати за нашиот грев и за 
нашите грешни дела со Својата крв. Но, Исус воскресна. Тој е 
живиот Спасител и единствениот Спасител – Тој кој може да ни 
го прости гревот.

Картограм 3-6

Господ Исус е Цар над царовите. Човештвото виде како 
Исус стана човек и живееше на Земјата. Исус умре на крстот 
за да ни ги откупи гревовите. Но, Бог го воскресна за Тој 
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да живее вечно. Тој е Бог над сѐ. Тој владее врз целиот 
универзум. Писателот на последната книга од Библијата 
ни кажува како Господ Исус му се објавил: „Неговата глава 
и коса беа бели како бела волна, како снег, а Неговите очи 
како огнен пламен; Неговите нозе како бронза вжарена 
во печка; а Неговиот глас како шум од многу води“. 
(Откровение 1:14-16). Кога Јован го виде моќниот и 
воскреснатиот Исус, тој падна пред Неговите нозе како 
мртов. Исус Христос и денес е ваков – Цар над царовите и 
Господ над сѐ.

Картограм 3-7

Во Библијата е запишано: „Верувај во Господ Исус и ќе се 
спасиш“. (Дела 16:31). Што значи да поверуваш во Господ 
Исус? 

Ајде замисли си слика на часовник што е скршен и не 
работи. Каде ќе го носиш часовникот да го поправиш? Кај 
месар или пекар? Не! Ќе го однесеш кај часовничар.

Што ќе направиш кога ќе отидеш кај часовничарот? Дали 
твојот часовник ќе го оставиш на твојата рака и ќе бараш 
да го поправат? Не! Ти ќе го извадиш часовникот и ќе му го 
предадеш на часовничарот за тој да го поправи.

Нашите животи се расипани од гревот. Кој е единствениот 
Кој може да ни ги поправи животите? Тоа не сме ниту ти, 
ниту јас. Господ Исус, Божјиот Син, е Единствениот Кој 
може да ни ги поправи животите.

Што правиме кога доаѓаме кај Исус? Ние бараме да нѐ спаси 
и да ја преземе контролата врз нашиот живот. Со други 
зборови, ние ги предаваме нашите животи во Негови раце, 
за Тој да ги поправи. Кога ќе поверуваме во Исус Христос 
нашите гревови ќе бидат простени; Бог нѐ прави Негови 
деца; Тој нѐ  гледа преку добрината на Господ Исус; Тој ни 
дава вечен живот; Тој живее во нас преку Светиот Дух.

Дали си подготвен да побараш од Господ Исус да те спаси? 
Во Библијата е запишано: „Верувај во Господ Исус и ќе се 
спасиш“. (Дела 16:31)

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
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Четврта лекција
Што направи Господ Исус?

Библиски текстови за наставниците:
 Јован 19-20

 Дела Апостолски 1:8-11

Визуелни помагала:

♦  Картограми: 
 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 и 4-7

или 

♦  PowerPoint слајдови: 
 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 и 4-7

Преглед на лекцијата:
 Картограм 4-1:  Што направи Господ Исус?

 Картограм 4-2:  Христос умре за нашите  
       гревови.

 Картограм 4-3:  Тој воскресна од мртвите.

 Картограм 4-4:  Тој се вознесе на Небото.

 Картограм 4-5:  Тој живее вечно.

 Картограм 4-6:  Тој повторно ќе дојде.

 Картограм 4-7:  Дали си подготвен да се  
       сретнеш со Него?
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Лекција
Картограм 4-1

Има една приказна за една кокошка која седела врз десет 
мали пилиња кои ѝ  биле под крилјата. Наеднаш сувата 
трева се запалила и почнал да беснее пожар. Наредниот ден 
фармерот во дворот го нашол мртвото тело на кокошката. 
Кога ја превртел кокошката настрана, од под нејзините 
крилја истрчале десетте мали пилиња. Кокошката загина, 
но нејзините пилиња беа на сигурно и беа живи. Кокошката 
можела да избега и да се спаси самата, но таа останала во 
своето гнездо и го жртвувала својот живот за да не изгорат 
нејзините пилиња.

Ова ме потсетува на тоа што Господ Исус го направи за нас. 
Тој умре за да нѐ спаси од гревот, за да не бидеме казнети.

Картограм 4-2

Во Библијата е запишано: „Исус умре за нашите гревови“. 
(1 Послание до Коринтќаните 15:3). На Велигден ние 
се потсетуваме на Исусовата смрт и воскресението. Дали 
знаеш што се случи на Велигден? Господ Исус беше 
одвлечкан од луѓето за потоа да биде тепан и измачуван, 
иако Тој немаше направено ниеден грев. Војниците Го 
однесоа на еден рид, надвор од Ерусалим. На тој рид Исус 
беше распнат со клинови на неговите нозе и раце. Исус 
шест часа висеше на крстот – од 9 часот наутро до 3 часот 
попладне. Околу пладне небото стана темно. Зошто? Бог го 
ставаше целиот грев во светот врз Исус, како што ни вети во 
Неговата книга, Библијата.

Таа глетка покажуваше како Бог да го зема во едната рака 
целиот грев на тие кои веруваа во Бог пред доаѓањето на 
Исус, а во другата гревот на сите оние кои ќе поверуваат во 
Исус подоцна. Изгледаше како Бог да го истури гревот врз 
главата на Господ Исус, Кој умираше.

Исус Христос умре на крстот и ја плати казната наместо 
нас. Во Библијата е запишано: „... а крвта на Божјиот Син, 
Исус Христос, нѐ исчистува од секој грев“. (1 Јован 1:7). 
На самиот крај Исус викна: „Се сврши!“ (Јован 19:30), и, 
„Татко, во Твоите раце го препуштам Мојот дух“. (Лука 
23:46). Потоа Тој умре. Никој не му го одзеде животот. Тој 
можеше да слезе од крстот, ако сакаше. Но, Неговата жртва 
имаше цел, како што кажа дека ќе го направи тоа, за да нѐ 
спаси од гревот.

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.

Power Point 4-1

Power Point 4-2
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Картограм 4-3

Телото на Исус Христос беше положено во гроб – што 
беше издлабен во карпа. На влезот беше ставен еден 
огромен камен. Но, Исус не остана во гробот. Тој не е 
мртов. Бог го воскресна Исус од мртвите за Тој да живее 
вечно. Колку прекрасно чудо беше ова! Исус воскресна и 
по воскресението се покажа пред апостолите и пред уште 
многу други луѓе, повеќепати (еднаш се појави пред 500 луѓе 
наеднаш). Луѓето Го видоа, Му ги допреа раните, зборуваа 
со Него и јадеа со Него.

Бидејќи Исус воскресна од мртвите, ние сигурно знаеме 
дека Тој е Божјиот Син, и дека сѐ што кажал е вистина. 
Затоа што Исус воскресна, ние можеме да бидеме сигурни 
дека казната за гревот е целосно платена.

Картограм 4-4

Четириесет дена откога Исус воскресна, додека Исус 
зборуваше со своите ученици, Тој наеднаш почна да 
се вознесува нагоре кон небото. Тој се вознесуваше сѐ 
повисоко сѐ додека еден облак не го покри, и луѓето веќе не 
можеа да го видат. Господ Исус замина од овој свет. Тој се 
врати назад на Небото, за да биде со Својот Татко. Исус во 
неговото прекрасно воскреснато тело сега е на Небото.

Картограм 4-5

Кога Господ Исус се врати на Небото, Бог Таткото му го 
даде местото на највисока чест. Исус е Цар над царовите. 
Тој е Господ над сѐ. Тој е жив вечно. Бидејќи Исус е жив 
засекогаш, Тој знае сѐ за нас и Го моли Бог Таткото за оние 
кои Го познаваат и Го љубат. Бидејќи Исус е жив вечно, 
Тој може да ни одговори на нашите молитви и потреби. 
(Евреите 2:18, 4:15-16, 7:25)

Картограм 4-6 

Луѓето отсекогаш сакале да знаат што ќе се случува во 
иднина. Знаеш ли која е најважната работа што ќе се случи 
во иднина? Исус повторно ќе дојде на Земјата, но овојпат 
не како мало бебе, туку со голема слава и почести. Ние не 
знаеме кога Исус повторно ќе дојде – можеби тоа ќе биде 
денес. Но, Исус вети: „Јас повторно ќе дојдам и ќе ве земам 
при Себе, за да бидете и вие каде што сум Јас“. (Јован 14:3). 
Исус повторно ќе дојде на Земјата за прво да ги земе тие кои 
веруваат во Него. Но, Тој ќе дојде и да им суди на тие кои го 
немаат прифатено како Спасител, и да владее како Цар.

Power Point 4-3

Power Point 4-4

Power Point 4-5

Power Point 4-6

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.
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Картограм 4-7

Дали си подготвен, ако Исус дојде денес? Дали засекогаш 
ќе бидеш со Него во небото, затоа што Му припаѓаш, или  
еден ден Тој ќе ти рече: „Никогаш Јас не сум ве познавал;“ 
(Матеј 7:23) - „одете си од Мене вие, кои правите 
беззаконие!“

Како можеме да бидеме подготвени за да се сретнеме со 
Господ Исус? Ние мора да веруваме дека Исус е Синот 
Божји и дека Тој ја зеде нашата казна за гревот на крстот. 
Ние мораме да се оттргнеме од стариот начин на живеење и 
да веруваме дека Тој ќе нѐ спаси и ќе нѐ чува. Не е доволно 
да веруваш дека Исус се роди во Витлеем и дека живееше 
безгрешен живот, дека умре на Голгота, дека воскресна 
од мртвите и дека сега е на Небото. Ти вистински не си 
поверувал во Него сѐ додека не поверуваш дека Тој плати 
за твојот грев. Ако сакаш Господ Исус да те спаси, ти 
можеш да кажеш: „Мил Исусе Христе, јас сум грешник. Ти 
благодарам што умре на крстот за мене. Те молам сега да ме 
спасиш од гревот“.

Во Библијата е запишано: 
„Секој, кој ќе го повика Господовото име, ќе се спаси“. 

(Римјаните 10:13)

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.

Power Point 4-7
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Петта лекција
Што претставува Библијата?

Библиски текстови за наставниците:
 2 Тимотеј 3:14-17

 2 Петар 1:19-21

Визуелни помагала:

♦  Картограми: 
 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 и 5-7

или

♦  PowerPoint слајдови: 
 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 и 5-7

Преглед на лекцијата
 Картограм 5-1:  Што претставува     
       Библијата?

 Картограм 5-2:  Божјото Слово.

 Картограм 5-3:  Целосно вистинита.

 Картограм 5-4:  Нема рок на траење.

 Картограм 5-5:  Целосна.

 Картограм 5-6:  Може да менува животи.

 Картограм 5-7:  Прочитај ја, проучи ја и
       биди и'    послушен на    
       Библијата.
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Лекција
Картограм 5-1

Ако татко ти и мајка ти се во некоја далечна прекуокеанска 
земја, тие нема да можат да зборуваат со тебе секој ден. Ти 
не можеш да ги видиш. Но, постои начин да комуницираш 
со нив и да дознаеш како се тие и што ти порачуваат. Тие 
можат да ти испратат писмо или e-пошта. Бог сака да 
зборува со нас. Но, Бог не дозволува ние да Го видиме, 
зашто Тој е Дух (Јован 4:24), и затоа што Неговата слава е 
толку голема што таа би нѐ заслепила. Но, Бог има начин 
на кој може да зборува со нас. Тој ни испратил едно големо 
писмо кое треба да го прочитаме, за да дознаеме што сака 
Тој ние да знаеме и што треба ние да правиме. Неговото 
„писмо“ е Библијата. Да, Библијата е Божјото Слово за нас.

Земете в раце Библија и покажете им ја на децата.

Картограм 5-2

Бог не напиша писмо со пенкало, како што би направиле 
ние. Наместо тоа, Бог избра четириесетина луѓе во различни 
времиња и кои Го сакаа. Тој ги вдахна за да ги напишат 
книгите од Библијата (2 Петар 1:21). Првиот дел од Библијата 
е напишан пред околу 3400 години, а последниот по 1500 
години од почетокот на пишувањето. Ова се случило пред 
многу години. Сѐ што беше запишано во Библијата беше 
водено од Бог. Секој збор запишан во Библијата беше вдахнат 
од Бог. (2 Тимотеј 3:16). Бог, исто така, се погрижи сѐ што 
беше запишано да не биде изгубено и да биде зачувано до 
денес. Библијата навистина е Божјото Слово.

Картограм 5-3

Дали мислиш дека луѓето кои ја пишувале Библијата 
направиле некакви грешки? Не, Бог ги управуваше и тие не 
направија ниедна грешка. Целата Библија е наполно точна. 
Како знаеме дека Библијата е точна?

Еден одговор е дека Исус рече дека Библијата е точна, а 
сѐ што Исус кажува е точно. Тој рече: „Твоето Слово е 
вистината“. (Јован 17:17). Божјото Слово, Библијата е 
целосно вистинита.

Друг одговор е дека во Библијата се запишани нешта што 
требало да се случат во иднина, а многу од тие работи веќе 
се оствариле. На пример, стотици години пред доаѓањето 
на Исус, над 300 работи што му се случија на Исус беа 
запишани во Библијата. Сите овие нешта се случија точно 
како што беа запишани во Библијата.

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.

Power Point 5-1

Power Point 5-2

Power Point 5-3
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Друг начин на кој дознаваме дека Библијата е точна и 
вистинита е тоа што во неа е запишано дека гревот може 
да биде простен, а нашиот живот изменет, ако побараме 
од Исус Христос проштавање. Секогаш кога некој ќе се 
сврти кон Исус и навистина верува дека Тој ќе му ги прости 
гревовите, животот на тој човек се менува. Ова е уште еден 
доказ дека Библијата е вистинита.

Картограм 5-4

Дали некогаш некој ти ветил нешто и не го исполнил? 
Честопати луѓето кажуваат нешта на кои ние не можеме 
да се потпреме. Но, Божјото Слово, Библијата, е сосема 
поинаква. Божјото Слово е неменливо – тоа никогаш не 
претрпува измени. Дури и ако некој те извиси, Исус рече: 
„Небото и земјата ќе поминат, но Моите зборови нема да 
поминат“. (Матеј 24:35).

Божјото Слово е неменливо. Многу луѓе се обидувале да 
го спречат печатењето на Библијата – некои дури се имаат 
обидено да ја изгорат. Пред околу сто години еден човек 
по име Волтер рекол: „По сто години од денес, веќе никој 
нема да ја чита Библијата“. Но денес Библијата ја читаат сѐ 
повеќе луѓе и се печати на повеќе јазици отколку која било 
друга книга. Луѓето и денес ја сакаат Библијата, зашто таа е 
Божјо Слово на кое можеме целосно да се потпреме и затоа 
што е неменливо.

Картограм 5-5

Библијата е целосна – таа е завршена книга. Бог предупредил 
дека не треба да се надополнува или да се крати од Библијата 
(Откровение 22:18-19). Во Библијата има 66 книги. Секоја од 
нив е различно наречена. Бог ги вдахнал писателите на овие 
книги да запишат онолку колку што Бог сакал ние да знаеме. 
Во Библијата е запишано: „... верата што им е предадена на 
светиите еднаш и засекогаш“. (Јуда 3). Бог еднаш и засекогаш 
ни открил во Кого треба да веруваме и како треба да живееме. 
Библијата е единственото писмо од Бог до луѓето. Другите 
луѓе можат да велат и пишуваат добри и убави работи, но, 
ништо од тоа не е како Божјото писмо.

Картограм 5-6

Библијата е прекрасна книга, книга која има моќ да прави 
промени во животите на луѓето. Библијата е моќниот 
Божји Збор што ни укажува дека сме грешни, која нѐ 
воведува во новиот живот во Христос и нѐ прави силни 
христијани. Библијата навистина е „Божја сила за спасение“. 
(Римјаните 1:16).

Power Point 5-4

Power Point 5-5

Power Point 5-6

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.
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Основна цел на Библијата е да нѐ доведе да поверуваме во 
Господ Исус Христос и да живееме за Него (Јован 20:31). 
Во Библијата е запишана една случка за едно момче по име 
Тимотеј на кого мајка му и баба му секојдневно му читале 
од Божјото Слово. Подоцна Тимотеј и самиот поверувал во 
Господ Исус и Исус му ги простил гревовите. Тој подоцна 
станал мисионер и отишол на многу места проповедајќи 
го Господ Исус. Животот на Тимотеј стана пример за 
многумина за тоа што може Бог да направи.

Дали сакаш Бог да го измени твојот живот? Ако сакаш, 
тогаш постапи како што постапил Тимотеј, и јас – верувај ѝ 
на Библијата, оттргни се од гревот и побарај од Господ Исус 
да дојде во твоето срце и живот. Во Библијата е запишано: 
„Затоа и може наполно да ги спасува оние, кои преку него 
доаѓаат при Бога, зашто секогаш живее, за да посредува 
за нив“. (Евреите 7:25). Ако сакаш да зборуваш со мене 
за тоа како да го направиш тоа, тогаш те молам остани по 
состанокот. Дојди кај мене и кажи ми: „Јас сакам да знам 
повеќе за тоа како да го примам Исус во мојот живот“.

Картограм 5-7

Што треба ние да правиме со Библијата? Ние треба да ја 
читаме, или да слушаме како некој друг ни чита. 

Како би се чувствувал ти, ако напишеш писмо на некој на кој 
воопшто не му е грижа да го отвори и прочита? Бог сака ние 
често да ја читаме Библијата – секој ден, ако сме во можност.

Ние треба да ѝ веруваме на Библијата. Ние секогаш нема да 
успееме да разбереме сѐ што е напишано во Библијата, но 
секогаш треба да го сметаме за вистинито Божјото Слово. 
Ако други се сомневаат во Библијата – остави ги, но важно 
е ние да не заборавиме дека таа е Божјо Слово. Божјите 
непријатели многу сакаат да те натераат да се сомневаш во 
вистинитоста на Библијата.

Ние со радост треба да учиме стихови од Библијата. Ние не 
можеме секогаш да ја носиме Библијата насекаде каде што 
одиме, но, ако успееме да научиме неколку стихови напамет, 
ние ќе го носиме Божјото Слово во нашите срца. Бог сака 
ние да го правиме тоа.

Ние треба да сме ѝ послушни на Библијата. Додека ја читаме 
или слушаме, додека таа се проповеда, треба да го извршиме 
тоа што сме го слушнале. Ова е вистинскиот начин за 
вистинска среќа, со тоа што ќе бидеме послушни на Бог. 

Се надевам дека ти од срце ќе речеш: „Боже, колку го сакам 
Законот Твој!“ (Псалм 119:97). Колку ја сакам Библијата.

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.

Прочитајте го стихот или 
нека го прочита некое 
поголемо дете.

Power Point 5-7а

Power Point 5-7б

Power Point 5-7в

Power Point 5-7г

Power Point 5-7д
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Краток преглед на чекорите за советување на дете 

кое сака да поверува во Христос
Биди сигурен дека детето разбира за:

 Бог
  Кој е Бог?
  Бог нè создал. Тој ни зборува нас преку Библијата.
  Бог е свет и чист. Тој нè љуби.

 Грев
  Што е грев?
  Грев е непослушност на Божјите заповеди. Тоа е против Бог.
  Зборувај за конкретни гревови.
  Детето е грешник по природа и по дела. (Ние грешиме бидејќи сме
  грешници).
  Гревот заслужува казна.

 Спасителот
  Кој е единствениот што може да ти го одземе гревот?
  Бог, Синот, умрел на крстот за грешниците.
  Господ Исус воскреснал од мртвите.
  Тој е Господ на сè.

Објасни како може да се биде спасен
  Објасни што сака Господ ние да направиме, а што ќе направи Тој.
  Ползувај библиски стих (Јован 1:12; 3:16; 6:37; Дела на апостолите  
  16:31; Римјаните 6:23 или 10:13).
  Што сака Господ ти да направиш?
  Што ќе направи Господ?
  Предупреди за тешкотиите.
  Прашај: „Дали сакаш да поверуваш во Христос, или повеќе би   
  сакал да чекаш”?
  Охрабри го детето да се моли гласно (ако е подготвено).

Зборувај за сигурноста на спасението
  Врати се на библискиот курс што го ползуваше.
  Зборувај за променет живот.
  Кажи му што може да знае човекот кој навистина верува во    
  Христос.

Дај (подоцна) некој совет за христијанскиот живот
  Читај ја и биди и'    послушен на Библијата.
  Зборувај со Бог, нашиот небесен Татко.
  Кажи им на другите што Господ направил за тебе.
  Побарај од Господ да ти опрости кога ќе згрешиш.
  Среќавај се со други христијани.
  Запомни го Господовото ветување: 

„Никогаш нема да те напуштам” (Евреите 13:5).

Фотокопирај, исечи и чувај го во твојата Библија
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